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SME HLADNÍ? 

Cieľ homílie 

Pripomenieme poslucháčom, že na každej sv. omši nás chce Pán Boh nasýtiť slovom a telom Pána Ježiša 

svojho Syna. Aby sme ho mohli prijať, musíme byť hladní. Upriamime pozornosť na potrebu a dôležitosť prípravy 

na každú sv. omšu. 

V súvislosti s dnešným evanjeliom môžeme pripraviť jednoduché občerstvenie (v niektorých farnostiach je 

zvykom po rorátnej sv. omši raňajkovať). 

Vo všeobecných smerniciach rímskeho misála čítame: „Úkony pred liturgiou slova, čiže úvodný spev, pozdrav, 

úkon kajúcnosti, vzývanie Pána, oslavná pieseň (Glória) a modlitba dňa majú ráz začiatku, úvodu a prípravy. Ich 

úlohou je utvoriť spoločenstvo zo zhromaždených veriacich a správne ich pripraviť na počúvanie Božieho slova a 

na dôstojné slávenie Eucharistie.“ (VSRM 46). 

 

Slovo dňa 

Kľúčovým slovom je HLAD. Nadväzuje na evanjeliovú udalosť rozmnoženia chleba (Mt 15, 29-37). Upriamujeme 

pozornosť na hlad srdca - sme hladní a prahneme za pokrmom, ktorý nám môže dať iba on? 

 

Obrázok 

Na obrázku je zobrazená scéna evanjelia dňa. (Mt 15, 29-37). Pán Ježiš kŕmi hladných a rozmnožuje chlieb a 

ryby. Hovorí: „Nechcem ich prepustiť hladných,“ učeníci odpovedajú: „Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba?“ 

 

Príhovor / katechéza 

Na začiatku evanjelia nadväzujúc na evanjeliový úryvok sa pýtame: „Je niekto z vás hladný?“ (rozhovor s deťmi) 

Pripomenieme deťom eucharistický pôst pred sv. prijímaním. Treba sa postiť a byť hladný, keď chceme prijať 

Pána Ježiša v Eucharistii. 

Existuje aj iný druh hladu. Niekedy hovoríme, že sme hladní po láske. Deti - a nielen ony - potrebujú pohladiť, 

objať, zahrnúť pozornosťou. Niektorí sú hladní po dobrom slove a túžia počuť milé slovo od svojich blízkych a 

priateľov. Pán Ježiš chce, aby sme na sv. omšu prichádzali hladní po jeho láske a po jeho slove. Nejde iba o 

eucharistický pôst (ako sme pred chvíľou povedali, hoci určite je dôležitý), ale ide o vnútorný hlad, silnú túžbu po 

stretnutí s Pánom Ježišom a jeho láskou. Ak má niekto takýto hlad, nedokáže obsedieť doma, ale náhli sa do 

kostola, aby sa zasýtil Ježišovou láskou a jeho slovom. Na každú sv. omšu sa chceme pripraviť. Pri príprave si 

musíme uvedomiť, že sme hladní po Pánu Ježišovi, túžime po ňom a nevieme sa dočkať, kedy sa s ním 

stretneme na sv. omši. Potrebujeme ho, chýba nám. Jednoducho sme hladní a chceme sa s ním stretnúť na sv. 

omši. Pamätajme nato, aby sme sa pripravili na každé stretnutie s Ježišom. Samozrejme, že je dôležitá i 

vonkajšia príprava (oblečenie, čisté ruky...), ale najdôležitejším je pripravené srdce. Naše srdce musí byť plné 

túžby a hladu! Pán Ježiš v evanjeliu rozmnožil chlieb a ryby. Dnes nás chce opäť nasýtiť a sýti nás vždy a 

znovu, keď prídeme na sv. omšu. Dovoľme mu to! (môže nasledovať pozvanie na raňajky alebo na občerstvenie 

po sv. omši). 

 

Úloha 

Popremýšľajte o tom, či vo vašom okolí nie sú blížni, ktorí trpia hladom a potrebujú pomoc. Nemusí ísť o fyzický 

hlad. Treba sa o tom porozprávať s rodičmi doma, s učiteľmi a katechétmi v škole a vymyslieť spôsob, ako by sa 

dalo takým ľuďom pomôcť. Takisto sa môže zorganizovať pomoc tým, ktorí si nedovolia sviatočné nákupy a 

prípravy na Vianoce. Povzbudiť deti, aby sa vedeli a chceli rozdeliť. Vyjadrením úcty i vďaky za dar chleba je i 

správanie sa k jedlu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


